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Informācija par koncernu: http://www.latvenergo.lv/lat/par_mums/isuma_par_koncernu/vizitkarte/
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Latvenergo koncerns šodien
►

Lielākais elektroenerģijas tirgotājs Baltijā


7.6 TWh elektroenerģijas pārdots mazumtirdzniecībā (2016)

►

Pirmā valsts kapitālsabiedrība Austrumeiropā, kas
emitējusi zaļās obligācijas

►

Pirmais uzņēmums Baltijā, kas saņēmis Nasdaq biržas
Labāko investoru attiecību balvu starp obligāciju
emitentiem

►

Videi draudzīgākais lielais elektroenerģijas ražotājs Baltijā


►

atjaunojamie un videi draudzīgi energoresursi

Devīto gadu vērtīgākais uzņēmums Latvijā


Vērtība 1,307 milj.Eur (2016, TOP 101)

►

Latvijas ilgtspējas indeksa Platīna kategorija jau ceturto
gadu

►

Iekārojamākā un populārākā darba devēja statuss


"CV-Online Latvia’’, CV „Market Latvia” aptauju virsotnēs

http://www.latvenergo.lv/lat/par_mums/isuma_par_koncernu/apbalvojumi/
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Latvenergo koncerna darbības segmenti
AS «Latvenergo»:
ražošana un tirdzniecība

►

Ražošana:
• Atjaunīgie energoresursi:
• Rīgas HES, Ķeguma HES,
Pļaviņu HES,
• Aiviekstes HES, Ainažu VES
• Koģenerācija:
• Rīgas TEC-1
• Rīgas TEC-2

Vairāk nekā 80% no Latvijā saražotās
elektroenerģijas piegādā Latvenergo:



►

Rīgas TEC-1 un TEC 2
Daugavas hidroelektrostaciju kaskāde

Vairāk nekā 70% no Rīgā patērētā siltuma
saražo TEC-1 un TEC-2

Mazumtirdzniecība:
Latvenergo ir vadošais elektroenerģijas tirgotājs Baltijā –
tirgus daļa ~ 30%

Vairumtirdzniecība:
Igaunija – Elektrum Eesti OÜ
•
•
•

26 000 mājsaimniecību klienti
2 000 Biznesa klienti
Tirgus daļa 11% (#2)

NordPool birža – starpsavienojumi ļauj plūst
enerģijai no lētākās uz dārgāko cenu zonu, izslēdzot
no tirgus dārgākos ražotājus.

Latvija – tirdzniecības zīmols
•
•
•

800 000 mājsaimniecību klienti
20 000 Biznesa klienti
Tirgus daļa 74% (#1)

Lietuva – Elektrum Lietuva UAB
•
•

7 000 Biznesa klienti
Tirgus daļa 15% (#2)
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Latvenergo koncerna darbības segmenti
AS «Sadales tīkls» - elektroenerģijas piegāde
Piegādā kvalitatīvu un drošu elektroenerģiju klientiem Latvijā un nodrošina
ilgtspējīgu un līdzsvarotu elektrotīklu attīstību.

http://sadalestikls.lv
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Latvenergo koncerna darbības segmenti
AS «Latvijas elektriskie tīkli» - pārvades aktīvu noma
Nodrošina Latvijas pārvades (augstsprieguma) tīklu aktīvu uzraudzību un pārvaldību, kā arī
piesaista finansējumu esošo tīklu uzturēšanai un jaunu izbūvei.

http://www.let.lv/
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Korporatīvā sociālā atbildība Latvenergo koncernā
Korporatīvā sociālā atbildība ir komersantu brīvprātīgas aktivitātes sabiedrības
labklājības un apkārtējās vides uzlabošanai.
Aktivitāšu virzieni:
•

Bērnu elektrodrošība

•

Zinātne un izglītība

•

Vide un darba aizsardzība

•

Energoefektivitāte

•

Industriālais mantojums

•
•

Raksturīgākās izpausmes:
•

Erudīcijas konkurss eXperiments, Fizmix portāls,
Drošības dienas

•

Zivju populācijas
monitorings

•

Gada balva zinātnē, pētījumu konkursi, stipendiju
programmas un prakses vietas

Kultūra, vēsture, sports

•

Enerģētikas muzejs

Darbinieku sociālā aizsardzība

•

Energoefektivitātes centrs, semināri, konsultācijas

•

Publiski pieejams Ilgtspējas pārskats

atjaunošana

un

stārķu
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Darbinieki
Kādu profesiju darbinieki strādā Latvenergo koncerna uzņēmumos?
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Darbinieki
Kādu profesiju darbinieki strādā Latvenergo koncerna uzņēmumos?
«Klasiskās» enerģētiķu profesijas:
•
Elektromontieris
•
Elektroinženieris
•
Dispečers
•
Elektrotehniķis
•
Siltumtehnikas speciālisti

Citas izplatītākās profesijas:
•
Klientu apkalpošanas speciālists
•
Tehniskās informācijas tehniķis
•
IKT speciālists
•
Projektu vadītājs

887
276
162
114
78

Nesen radušās profesijas:
•
Energoefektivitātes speciālists
•
Ilgtspējīgas būvniecības inženieris
•
Personas datu aizsardzības speciālists
•
Finanšu instrumentu portfeļa vadītājs
•
Elektroenerģijas tirdzniecības speciālists
(veic darījumus biržā)

306
267
206
105
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Klimata pārmaiņas

Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana

Enerģijas uzglabāšanas
tehnoloģijas
Atjaunīgie energoresursi

Energoefektivitāte

Elektrotransports un
atbilstoša infrastruktūra
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Digitalizācija

Patērētāja ietekmes
palielināšanās

Darba procesi

Procesu automatizācija

Viedā elektroenerģijas
uzskaite

Patērētājs un ražotājs
vienlaicīgi

Viedie tīkli

Lietu internets
Liela apjoma datu
apstrāde, drošība

Individualizēti
pieprasījuma-piedāvājuma
modeļi

Pirkt – pārdot biržā
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Ko ieteikt jauniešiem?
Daudzas profesijas
izzudīs, daudzas
radīsies jaunas
Ar vienu izglītību
vai profesiju visam
mūžam nepietiks

Darba devējam ir
svarīga attieksme
un vērtības

Darba tirgus
tendences

Sociālās prasmes
atšķir labu darbinieku
no viduvējībām

Vēlēšanās un prasme
mācīties ir
priekšnoteikums
darba iegūšanai
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Profesionālā izglītība
Pieaug vidējās profesionālās izglītības vērtība
•

Izzūd mazkvalificēti un vienkārši darbi,
viedās tehnoloģijas un darbs ar datoru
ir montieru un elektrotehniķu ikdiena

•

Pieaug prasības profesionālajai
izglītībai, iesaistāmies tās kvalitātes
uzlabošanā

•

Nodrošinām praktiskās apmācības
profesionālo izglītības iestāžu
audzēkņiem un jau mācību laikā
piesaistām gudrākos un prasmīgākos
jauniešus

Nepieciešams izvērtēt
situāciju un pieņemt
patstāvīgus lēmumus

Spriegumaktīvie
darbi – augstas
kvalifikācijas
prasības

Jāprot strādāt ar
speciālo tehniku,
braukt ar auto un
kvadraciklu

Komunikācija ar
klientiem

Elektromontieris

Darbs ar datoru,
viedajiem
skaitītājiem, citām
viedierīcēm

Kurās jomās apgūt profesiju:
•
•
•
•
•

Elektrozinības
Siltumtehnika
Inženierkomunikācijas
Metālapstrāde
Klientu apkalpošana

Nepieciešami profesionāļi reģionos –
visā Latvijā
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Augstākā izglītība
Turpinās pieaugt pieprasījums pēc inženierzinātņu, informācijas tehnoloģiju un
dabas zinātņu studiju absolventiem
•

Plašas iespējas atrast sev piemērotu darbu gan
komunikablajiem, gan tiem, kas vairāk grib strādāt «ar
dzelžiem» - viena izglītība, daudzas profesijas
piemēram

•

Uz projektiem orientēta darba organizācija, svarīgas
sadarbības prasmes

•

Visās jomās nepieciešamas labas digitālās prasmes un
angļu valodas zināšanas

Kurās jomās studēt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektrozinības
Siltumtehnika
Informācijas tehnoloģijas
Būvniecība
Metālapstrāde un materiālzinātne
Ķīmija
Vides zinātne
Hidroloģija

Releju aizsardzības un
automātikas inženieris

2.līmeņa
augstākā
izglītība
elektrozinību
jomā

Elektrotīklu
dispečers

Energosistēmu
inženieris

Elektroinženieris
Projektu vadītājs
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Mācību ekskursijas visu gadu
AS «Latvenergo» ekskursijas:
•

Ražotnēs
http://www.latvenergo.lv/lat/iepirkumi_konkursi_piedavajumi/ekskursijas/razotnes/

•

Enerģētikas muzejā Rīgā un Ķegumā
http://www.latvenergo.lv/lat/iepirkumi_konkursi_piedavajumi/ekskursijas/energetikas_muzeja/

•

Energoefektivitātes centrā Jūrmalā
http://www.latvenergo.lv/lat/iepirkumi_konkursi_piedavajumi/ekskursijas/energoefektivitates_c
entrs/

•

Kontaktpersonas profesionālās ievirzes pasākumu organizēšanai :
• Ina Kleva, ina.kleva@latvenergo.lv
• Santa Ustrisova, santa.ustrisova@latvenergo.lv

AS «Sadales tīkls» ekskursijas:
•
•
•
•
•

Metroloģijas laboratorijā un elektroenerģijas skaitītāju vēstures
ekspozīcijā Rīgā
Liepājas vecās elektrostacijas vēstures ekspozīcijā Liepājā
Dispečervadības centros Daugavpilī vai Jelgavā
Apakšstacijās visā Latvijā
Kontaktpersonas ekskursiju pieteikšanai un profesionālās
ievirzes pasākumu organizēšanai:
• Egita Kancāne, egita.kancane@sadalestikls.lv
• Inga Tilhena, inga.tilhena@sadalestikls.lv
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Jautājumi?

www.latvenergo.lv
/Latvenergo
/Latvenergo
/Latvenergo
/Latvenergo video kanāls
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